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رسـاند کـه همكـاران     های این انتشاراتت به استحضارتان مـی  نشر نوآور ضمن ارج ناادن و قدردانی اي اعتماد شما به کتا،ب

سايی و نشر کتا،بت تمامی سقی و همّت اود را برای  های مختلف آماده و مترجمان و کارگروهاین انتشاراتت اعم اي منلّفان 

انـد کـه ايـری را ارائـه نماینـد کـه اي        انـد و تـ ك کـرده    کـار بسـته   ارائة کتابی دراور و شایستة شما فرهیختة گرامی به

رهنگـی و هـم اي نظـر کیفیّـت شـكلی و      های استاندارد یك کتا،ب او،بت هم اي نظـر محتـوایی و غنـای علمـی و ف     حدّاقل

 سااتاری آنت براوردار باشد.

های این انتشارات برای ارائة ايری با کمترین اشكالت باي هم احتمال بروي ایراد و اشـكال در کـار    رغم تمامی ت ك وجودت علی بااین

ای و  دیگـرت ایـن انتشـارت بنابـه تقاّـدات حرفـه       توان الزامام مبرّا اي ن ص و اِشكال دانسـت. ايسـوی   وجود دارد و هیچ ايری را نمی

ویژه اي طریـ  فرااـوان    اا قی اود و نیز بنابه اعت اد راسخ به ح وق مسلّم اوانندگان گرامیت سقی دارد اي هر طری  ممكنت به

های بقـدی رفـ     ایشها و ویر ها را در چاپ های منتشرة اود آگاه شده و آن به اوانندگان گرامیت ايهرگونه اشكال احتمالی کتا،ب

 نماید.

که حین مطالقة کتا،ب با اشـكاتتت نـواقص و یـا ایرادهـای      لذا دراین راستات اي شما فرهیختة گرامی ت اضا داریم درصورتی

اید پـس اي اتمـام مطالقـهت کتـا،ب      شكلی یا محتوایی در آن براورد نمودیدت اگر اص حات را بر روی اود کتا،ب انجام داده

را با هزینة انتشارات نوآورت پس اي هماهنگی با انتشاراتت ارسال نماییدت و نیز چنانچه اصـ حات اـود را   شدة اود  ویرایش

ایدت لطف کرده عكس یا اسكن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس اـود   ای یادداشت نموده بر روی برگة جداگانه

های بقدی کتـا،ب اِعمـال و اصـ       ها و ویرایش د بررسی شده و در چاپبه ایمیل انتشارات نوآور ارسال نماییدت تا این موار

 گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتوای کتا،ب و ارت اء سطح کیفیت شكلی و سااتاری آن گردد.

ر اي منظور ت دیر و تشكّ نشر نوآورت ضمن ابراي امتنان اي این عمل متقاّدانه و مسئوتنة شما اوانندة فرهیخته و گران درت به

رسـم   که اص حات درست و بجا باشندت متناسب با میزان اص حاتت بـه  این همدلی و همكاری علمی و فرهنگیت درصورتی

عنـوان   شدة آن و نیز اي سـایر کتـب منتشـرة اـود را بـه      اد،ب و قدرشناسیت نسخة دیگری اي همان کتا،ب و یا چاپ اص  

که اص حات تأيیرگذار باشند در م دّمة چاپ بقـدی کتـا،ب    یدت و درصورتینما هدیهت به انتخا،ب اودتانت برایتان ارسال می

 شود. نیز اي يحمات شما ت دیر می

کارهای شـما عزیـزان در راسـتای     همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتا،بت اي هرگونه پیشناادهات نظراتت انت ادات و راه

 نمایند. انه و مشتاقانه است بال میبابود کتا،بت و هرچه باتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیم
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 قضائیه و قوه کارشناس رسمی دادگسترییكی اي فرصتاای شغلی حسابداری در بخش دولتیت استخدام 

برای شرکت  دارد. قرار این رشته مندان ع قه توجه مورداست که به عنوان استخدام پاره وقت حسابدار 

باید در رشته مـورد ت اضـات تخصـص و تحصـی ت      قضائیه و قوه در آيمون کارشناس رسمی دادگستری

 ریبـا در اکرـر سـالاا در آيمـون کارشـناس رسـمی       هـایی کـه ت   داشته باشید. یكی اي رشـته مربوطه را 

 .مورد نیاي بوده استت رشته حسابداری و حسابرسی است قضائیه قوه دادگستری

به ویژه در رشته حسابداری و  تقداد يیاد داوطلبان و رقابت چشمگیر آنان برای موف یت در این آيمونت 

تجربـه نشـان داده اسـت کـه مطالقـه       ته است.ناپذیر ساا استفاده اي مناب  جام  را اجتنا،ب حسابرسیت

آيمـون کـردن میـزان     های قبل برای آشنایی با نوع و شكل طراحـی سـواتتت   های سال سواتت آيمون

با همكاری انتشارات  راستات در این تسلط اود بر مواد امتحانی و مطالقه هدفمندتر مناب  ضروری است.

امیدواریم این مجموعه که در تایـه آن وقـت و دقـت     نمودیم.اقدام به تایه و انتشار این مجموعه  نوآور

ضمن آريوی موف یت برای  مورد است بال و رضایت شما عزیزان قرار گیرد. نظر يیادی صرف شده استت

اواهشمند است نظرات و انت ادات سـاينده اـود را در مـورد کتـا،ب بـه       اوانندگان و داوطلبان گرامیت

 ارسال بفرمایید. Info@noavarpub.com آدرس پست الكترونیكی

 محسن حسنی

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 بخش اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رسمی دادگستری کارشناسی  آزمون
 



 سواالت آزمونهای کارشناسی رسمی 

 5731ال ــس ــری ــــــــتـدادگس

تعهـد   سهامدارانتوسط  % آن پرداخت و بقیه91که  ()یک میلیارد ریال 6011101110111ت سهامی مزین با سرمایه شرک  –6

در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. حق تمبر سهام این شرکت که بر اساس قـانون مالیاتهـا    6/1/6971ه در گردید

  :باید پرداخت گردد عبارتست از

 ریال   000ت9000،ب(   ریال   000ت700الف( 

   هیچكدامد(   ریال    000ت100ت3ج( 

بابت فعالیت تولیدی واقع در کـر  کـه پروانـه     6978خش خصوصی در عملکرد سال شرکت سهامی سهند متعلق به ب –2

ریال درآمد مشمول مالیات ابراز نموده است و همچنـین در   2101110111برداری آن توسط وزارت صنایع صادر گردیده  بهره

است در صورتی که دفاتر شـرکت  ریال اجاره ملک دریافت کرده  401110111ریال سود بانکی و مبلغ  6101110111سال مزبور 

  :عیناً توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده باشد در آمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات عبارتست از

    الیر000/000/43( 9   الیر000/000/41( 3

 الیر 000/000/96( 4    الیر 000/000/13( 1

ال  زیان ابـراز نمـوده بـود کـه حـوزه مالیـاتی مبلـغ        ری 9101110111مبلغ  79شرکت سهامی میعاد در عملکرد سال  –9

ریال درآمد مشـمول   9901110111خود مبلغ  78نامه عملکرد سال ا پذیرفته است. این شرکت در ترازریال آن ر 2801110111

ریـال   8101110111مالیات ذکر کرده است. حوزه مالیاتی با قبول دفاتر و برگشت هزینه درآمد مشمول مالیات سال مزبور را 

 باشد؟ می 78قابل استهالک از درآمد سال  79تشخیص داده است. چه میزان از زیان عملکرد سال 

 ریال   000ت000ت35،ب(   ریال  000ت000ت30الف( 

 ریال  000ت000ت1د(    ریال 000ت000ت39ج( 

 :عمرانی شرکتهای دولتی از نظر مقررات مالی و معامالتی تابعهای  اجرای طرح –8

 ررات مالی داال شرکتااست.الف( م 

 ،ب( اساسنامه شرکتااست.

 ج( قانون دیوان محاسبات.

 د( قانون محاسبات عمومی کشور وسایر قوانین و م ررات عمومی دولت است. 

 و موسسات دولتی انجام مزایده در مورد معامالت متوسط:  ها  در وزارتخانه – 1

 پذیرد.   امور فروك انجام میالف( به بیشترین باای ممكن به تشخیص و مسئولیت م

 پذیرد.   ،ب( با حراج انجام می

 پذیرد. ج( با انتشار آگای مزایده عمومی انجام می

 پذیرد. د( به کمترین باای ممكن به تشخیص و مسئولیت کارپرداي انجام می

 :مفهوم تامین اعتبار در دستگاه دولتی یعنی – 9

دولـت بـه تصـویب مجلـس     هـای   به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامـه الف( مبلغی است که برای مصرف یا مصارف مقین 

 رسد. شورای اس می می

 قابل پرداات سنوات گذشته که در بودجه مربوطه اعتباری برای آناا منظور نشده است.های  ،ب( بدهی
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 ج( ااتصاص دادن تمام یا قسمتی اي اعتبار مصو،ب برای هزینه مقین. 

 دستگاه اجرایی ضروری است. های  ادمات که تحصیل و یا انجام آناا برای نیل به اجرای برنامه د( تقیین و انتخا،ب کات و

شـده   شریک بوده اند ولی سود بین آنها به نسبت مساوی تقسیم مـی  6و  2به نسبت  ب الف و  0شرکت نسبیدر یک  – 7

دهـد چـه    رکت کفاف پرداخت آن را نمـی ریال بدهی وجود دارد که داراییهای ش 6201110111است. شرکت مذکور منحل و

 ریال بدهی دارد وصول نمود؟   1101110111توان از شریک اول که بیش از  می مبلغ

 ریال   000ت000ت1،ب(   ریال 000ت000ت6الف( 

 ریال   000ت000ت39د(   ریال 000ت000ت30ج( 

 آن دسته از موسسین شرکتهای سهامی که آورده غیر نقدی دارند باید:   –4

قبل اي اقدام به مجم  عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مـورد اريیـابی آورده غیـر ن ـدی در      الف(

 ااتیار مجم  عمومی بگذارند. 

،ب( بقد اي اقدام به دعوت مجم  عمومی موسس و قبـل اي تشـكیل مجمـ  عمـومی مـذکور نظـر کتبـی کارشـناس رسـمی          

 غیر ن دی در ااتیار مجم  عمومی بگذارند. یابی آوردهيرستری را در مورد ادادگ

ج( بقد اي تشكیل مجم  عمومی موسس و قبل اي يبت شرکت نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری درمورد اريیـابی آورده   

 غیر ن دی در ااتیار يبت شرکتاا قرار گیرد.  

 د( اريیابی آورده غیر ن دی توسط کارشناس اداره يبت شرکتاا صورت گیرد.

نسبت بـه سـهام جدیـد مطـرح باشـد مـوقعی        سهامداراندر شرکت سهامی خاص در موقعی که سلب حق تقدم از   –6

 تواند تصمیم گیری شود که: می

 الف( شخص یا اشخاصی که ساام جدید برای تخصیص به آناا در نظر گرفته شده است به مجم  عمومی مقرفی شوند.

 د.،ب( سلب ح  ت دم در گزارك هیأت مدیره ذکر شو

ج( گزارك هیأت مدیره علل سلب ح  ت دم را توجیه کند و گزارك بايرس قانونی حاکی اي تأیید عوامل و جاات ذکـر شـده   

   .باشد

 د( نیايی به اجرای موارد فوق نیست و گزارك بايرس قانونی قرائت شده باشد.

 عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود:ه هر کس ب  –61

 گذشته شرکت ندارد.های  نسبت به بدهی الف( تقادی

 قبلی شرکت مختار است.های  ،ب( درپذیرك یا عدم پذیرك بدهی

 باشد. شرکت مربوط به قبل اي ورود متناسب با سام سرمایه اود میهای  ج( مسئول بدهی

 اواهد بود که شرکت قبل اي ورود او داشته است.هایی  د( مسئول بدهی

   :معامالت غیر منقول  –66

 شود.   الف( تجاری محسو،ب می

 شود. ،ب( تجاری محسو،ب نمی 

 شود. ج( در صورتی که متقاملین هر دو شرکت تجاری باشندت تجاری محسو،ب می

 شود.     د( در صورتی که یكی اي متقاملین شرکت تجاری باشد تجاری محسو،ب می

لف از مقـررات قـانون یـا اساسـنامه یـا      مدیران و مدیر عامل شرکتها در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخ  –62

 مصوبات مجمع عمومی:   

 .باشند الف( به تناایی مسئول می

 باشد.   ،ب( ف ط مدیر عامل مسئول می
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 کند. ج( دادگاه مسئول را تقیین می

 .گردد می باشند و نسبت مسئولیت توسط دادگاه تقیین د( منفردام یا مشترکام مسئول می

 ؟گردد می از طرق فوق نگهداری کدامیکمصارف خاص به حساب وجوه هدایا برای  –69

الف( در حساباای دستگاه اجرایی تحت عنوان سایر مناف  و ماهیانه همراه با سایر حساباا به ويارت امـور اقتصـادی و دارایـی    

 .شود ارسال می

 ،ب( در حساباای دستگاه اجرایی تحت عنوان سر فصل مقین و ماهیانه. 

 شود. اگانه يبت و همه ماهه به ويارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میج( در دفاتر بطور جد

 رسد. د( در دفاتر به طور جداگانه يبت و هر شش ماه یكبار به تایید باتترین م ام دستگاه اجرایی می

 دد. گر می ثابت و استهالک آنها به شرح ذیل در حسابها ثبتهای  در سیستم حسابداری دولتی اقالم دارایی  –68

 گردد. می الف( در حساباای مربوطه يبت و ناایتام داراییاا و استا   مربوطه در صورتاای مالی منقكس

 .  می گرددو استا   آناا يبت ن گردد می ،ب( داراییاا در حساباا يبت

 د.شو منقكس میها  ولی در حسا،ب هزینه می گردديبت نای  ج( داراییاا و استا   آناا در حساباای سرمایه

   هیچكدامد( 

منظور از امتیـاز برتـری   ) ؟از عوامل زیر وجه امتیاز حسابداری دولتی با حسابداری موسسات بازرگانی است کدامیک –61

 . (باشد نیست بلکه تفاوت می

 د( همگی   ج( درآمد   ،ب( مدیریت   الف( هدف 

د را ثبـت دفـاتر مـالی نمایـد از کـدام      خواهد بهای پرداختی بابت خرید ساختمان اداری خو دستگاه دولتی می یک –69

 باید استفاده شود؟ها  سرفصل

 صندوق بستانكار بدهكار   –الف( داراییاای يابت

 بستانكار   –بانك  بدهكار –،ب( حسا،ب داراییاا

 بستانكار  –بانك پرداات  بدهكار –ج( حسا،ب هزینه قطقی

 بستانكار –سرمایه  بدهكار –د( حسا،ب اموال

 از سرفصلهای زیر پس از تصویب بودجه و ابـال  آن بـدهکار   کدامیکدولتی در دفاتر حسابداری برای ثبت حساب   –67

 گردد؟ می

 ،ب( درآمد پیش بینی شده   الف( ماياد تخصیص نیافته

   هیچكدامد(    ج( اعتبارات 

 باشد؟   اعتبارات بودجه دولت شامل چند ماده از مواد هزینه می  –64

      هیچكدامد(   ماده 39ج(  ماده   31،ب(   ماده 39الف( 

مورد نظر حسابرسی موافقت ننمایند و در نتیجـه رسـیدگی بـه    های  چه مدیران شرکت در مواردی با انجام روشنچنا –66

فرض کنید موارد مذکور دارای اثـرات  )بایست:  نگردد این قبل موارد میپذیر  بعضی از اقالم با اهمیت برای حسابرس امکان

 الی نباشند(.اساسی در صورت م

 الف( بقنوان محدودیت رسیدگی مطر  و گزارك حسابرسی مشروط شود.

 ،ب( بقنوان عدم تواف  گزارك حسابرسی مشروط شود.

 ج( مورد بقنوان نكات ضقف مدیریت در نامه مدیریت درج شود. 

 د( حسابرس باید گزارك عدم اظاار نظر ارائه نماید.    

تاییدیه برای حسابهای بدهکاران  و حسابهای بـانکی جلـوگیری نمـوده اسـت     مدیریت شرکت از ارسال درخواست  -21
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 نماید؟ حسابرس در گزارش خود این موضوع را به چه ترتیب عنوان  می

نمایـد و گـزارك اـود را ارائـه      الف( به موضوع رسیدگی و اسناد و مدار  موجود که حاکی اي اشكال عمده نبوده اکتفـا مـی  

 کند. می

اب  وصول مطالبات در سال بقد و اسناد و مدار  و صورتحساباای بانكی در سال جاری و سال آتـی اگـر بـا    ،ب( با بررسی سو

 کند.   اشكال عمده براورد نماید موضوع را در گزارك حسابرسی اود عنوان می

 .  گردد می ج( موضوع دارای اهمیت بوده و موجب صدور گزارك یا اظاار نظر منفی)مردود(

اهمیت بوده و به دلیل محدودیت رسیدگی موجب صدور گزارك حسابرسی بصورت عدم اظاار نظـر اواهـد   د( موضوع دارای 

 شد.

در صورتی که شرکت مورد رسیدگی در طی سال مورد رسیدگی تغییر روش حسابداری داشـته باشـد و موضـوع در     –26

 منطقی بداند در گزارش حسابرسی:   یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا شده و حسابرس نیز تغییر روش مذکور را

 .  گردد می الف( تناا با ذکر موضوع در یادداشتاای پیوست اکتفا

،ب( در استاندارد گزارشگری بصورت دو پاراگراف موضوع بصورت پاراگراف ابری در پاراگراف میانی گـزارك حسابرسـی درج   

 میشود.  

 بایستی تصریح و تایید شود.  ج( در استاندارد گزارشگری تغییر روك در بند اظاار نظر 

 د( در بند اظاار نظر موضوع مورد اشاره قرارگیرد.

کدام روش بهترین راه است برای اینکه حسابرسان اطمینان حاصل کنند که هر نام منعکس شده در صورت حقـوق و   –22

 دستمزد به یکی از کارکنان واقعی شرکت تعلق دارد؟

 هریك ايکارکنان اي طری  مطاب ت با کارت شناسایی آناا. و تایید ها  هالف( بايدید اي کارگا

 ح وق و دستمزد توسط شرکت را بطور سريده نظارت کنند.  های  ،ب( تويی  چك

 ج( رسیدگی به مدار  کارگزینی اي لحا  دقی  و کامل بودن. 

 مالیاتی بامدار  حسابداری.های  د( رسیدگی به مطاب تت نام کارکنان مندرج در اظاارنامه

از روشهای رسیدگی بـه   کدامیکحسابرس مستقل در رسیدگی به حساب سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها به  –29

 کنند. می ...... عمل.اسناد و مدارک خرید

 الف( بررسی صورتاای مالی در شرکتاای سرمایه پذیر.  

 و مشاهده اوراق ساام.پذیر  ،ب( بررسی صورتاای مالی شرکتاای سرمایه

 اق ساام مذکور.  ج( اور

 د( ااذ تاییدیه اي شرکت سرمایه پذیر.  

حسابرس مستقل شرکت سعید0 هنگام تطبیق اطالعات مندر  در پاسخ تأییدیه بانکهـا بـا دفـاتر شـرکت متوجـه       –28

شود که کارمزد وام دریافتی که مبلغ قابل توجهی دارد در حسابها انعکاس نیافته است این موضوع چگونه در گـزارش   می

 حسابرس مستقل گزارش خواهد شد؟

 داالی درج اواهد شد.های  الف( درگزارك نكات ضقف کنترل

،ب( در صورتیكه شرکت اي انقكاس مبلغ فوق در حساباا اودداری کند موضوع به صـورت بنـد شـرط در گـزارك حسابرسـی      

 انقكاس یافته و اظاار نظر مشروط اواهد شد.

 نظر. ج( درج به صورت بند شرط و عدم اظاار 

 نامه درج اواهد شد.بقد اي تاریخ ترايهای  عنوان رویداده د( در یادداشتاای همراه صورتاای مالی ب

سـهیم هسـتند در تـاریخ     سود یا زیاندر  2-9-1داود0 مهدی و حمید در یک شرکت تضامنی به ترتیب به نسبت  –21
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 :اسفند همان سال به شرح زیر است 26ریخ گیرند. ترازنامه شرکت در تا پایان سال مالی تصمیم به انحالل می
 

 /26/62ترازنامه در تاریخ 

 :بدهیها و سرمایه                                                                          :داراییها

   910111         :بدهیها                                         110111 (صندوق)وجه نقد 

 2810111        :سرمایه                                                      2110111ها  راییسایر دا

 410111     داود               

 610111     مهدی           

   710111     حمید                     

  9110111   جمع      9110111 جمع

و تمام وجه نقد موجـود در   .گردد می پرداختها  رسد و کل بدهی می فروشه ریال ب6210111مبلغ ه بها  در این تاریخ دارایی

 رسد؟ می به هر یک از شرکا چند ریال 0شود می صندوق تقسیم
 حمید  مهدی  داود جواب 
44،333۵۶،333۶۵،333۶
۶۵،3334۵،33343،333۲
۲۲،333۶۶،333۵۵،333۶
۲4،333۶۱،333۱3،3334

ریال کمتر از واقع ارزیابی شده است اگر زیان در سـال مـالی مـذکور     610111دوره مالی مبلغ  موجودی کاال در پایان –29 

 ریال باشد. سود یا زیان چند ریال خواهد بود؟  840111بدون توجه به اشتباه مزبور 

 ریال   000ت49،ب( سود    ریال 000ت49الف( يیان 

 ریال  000ت311د( يیان   ریال  000ت311ج( سود 

خواهد حواله بانکی صادر شده به نام خود به پول خارجی را به ریال تبـدیل   می تبدیل در حالی که شرکت ایرانی نرخ -27

 کند.  عبارتست از:  

 ،ب( نرخ مدت دار     الف( نرخ رويانه فروك

 د( نرخ مت ابل  ج( نرخ رويانه ارید

مایه منـدر  در ترازنامـه پایـان سـال بـرای      % سر9در یک شرکت تعاونی مصرف معاف از مالیات0 مقرر است معادل  -24

طرف به حساب هزینه و از طرف دیگر به حساب شرکاء عضو )اعضـا(   پاداش به کار انداختن سرمایه اعضای تعاونی از یک

 به نسبت سرمایه در جریان آنان منظور گردد اطالعات زیر در دست است:

 ذشته انتقالی دارد که قرار است بین اعضای فعلی تقسیم شود.ریال تحت عنوان فوق از سال گ 610111این شرکت مبلغ  -

 اعضای شرکت از سال قبلی تا پایان سال مورد عمل تغییر نکرده و فقط سرمایه آنان اضافه شده است. -

صورتیکه در پایـان  ه ماه سال مورد عمل ماهیانه یک میلیون ریال اضافه شده ب 62ترتیب در ه سرمایه شرکت هر ماهه ب -

ریال گردیده است. برای احتساب پاداش بکار انداختن سرمایه هر یـک از اعضـا از    2101110111ال سرمایه شرکت بالغ بر س

 زیر باید استفاده نمود؟های  از نرخ کدامیک

 هیچكدامد(  %5ج(  %1،ب(  %7الف( 

سود نشان دهنـده کـاهش   ای  در شرکتی فروش در چهار سال گذشته روند صعودی داشته است ولی نمودار مقایسه -26

 گیرد؟ از موارد زیر مورد توجه قرار می کدامیکباشد. به نظر شما  می

 گیرد. فروك مورد رسیدگی و توجه قرار میهای  الف( نرخ

 گیرد. در باای تمام شده کاتی فروك رفته مورد توجه قرار میای  جاری وسرمایههای  ،ب( جابجایی هزینه


